ેસનોટ

તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૯

‘‘બંગાળ બચાવો - લોકતં બચાવો’’
-----------આજરોજ ગુજરાત દેશ ભાજપા વારા પિ ચમ બંગાળમાં ભાજપાના રા ીય અ ય ી અિમતભાઈ શાહના
રોડ-શો ઉપર તૃણમૂલના કાયકરો વારા થયેલા િહચકારા હુ મલાના િવરોધમાં
અમદાવાદ ખાતે ધરણા કાય મ યો યો.
-----------મમતા બેનર ના ઈશારે તૃણમૂલ ક સ
ે ના કાયકરોએ ભાજપાના રોડ-શો અને ભાજપાના અનેક કાયકરો ઉપર
િહચકારા હુ મલાઓ કરીને લોકશાહીનું વ

ાહરણ કયુ છે . – ી આઈ.કે. ડે

-----------કેળવણીકાર અને સમાજ સુધારક ી ઈ વરચંદ િવ ાસાગરના પૂતળાને તોડીને તૃણમૂલ ક સ
ે ના કાયકરોએ
પિ ચમ બંગાળની સં કૃિત પર વ ાઘાત કય છે . જે ને પિ ચમ બંગાળની જનતા કદાપી માફ કરશે નિહ.
- ી આઈ.કે. ડે
-----------પિ ચમ બંગાળના મુ યમં ી અને તૃણમૂલ ક સ
ે ના વડા ી મમતા બેનર અને તૃણમૂલ ક સ
ે ના કાયકરો
વારા ભારતીય લોકતં ના ઈિતહાસમાં કાળો અ યાય લખાયો છે . – ી કે.સી.પટેલ
-----------દેશ ભાજપા મી ડયા િવભાગની એક અખબારી યાદીમાં જણા યાનુંસાર, આજરોજ ગુજરાત
ભાજપા વારા પિ ચમ બંગાળના કોલક ામાં ભાજપાના રા ીય અ ય

દેશ

ી અિમતભાઈ શાહના રોડ-શો ઉપર

મમતા બેનર ના તૃણમૂલ ક ેસના કાયકરો વારા થયેલા િહચકારા હુ મલાના િવરોધમાં અમદાવાદ ખાતે ધરણા
કાય મ યો યો.
આ ધરણા કાય મમાં મી ડયા સાથેના સંવાદમાં

દેશ ઉપા ય

અને મહાનગર

આઈ.કે. ડે એ જણા યું હતું કે, લોકસભા - ૨૦૧૯ ચુંટણીપવ ઉજવાઇ ર ો છે યારે

ભારી ી

નો ેમ, િવ વાસ

અને આશીવાદ ભાજપાને મળી ર ો છે તે જોઈને તમામ િવરોધપ ો હાર ભાળી ગયા છે . આવા જ સમયે
પિ ચમ બંગાળના કોલક ા ખાતે ભાજપાના રા ીય અ ય

ી અિમતભાઈ શાહના રોડ-શો ઉપર મમતા

બેનર ના ઈશારે તૃણમૂલ ક ેસના કાયકરોએ િહચકારો હુ મલો કરીને લોકશાહીનું વ

ાહરણ કયુ છે . આ

િહચકારા હુ મલાના િવરોધમાં ‘‘પિ ચમ બંગાળ બચાવો - લોકશાહી બચાવો’’ અને ‘‘દેશ બચાવો’’ ના નારા સાથે
િવશાળ સં યામાં ભાજપાના કાયકરોએ ઉપિ થત રહી લોકશાહીની આ કલંક પ ઘટનાના િવરોધમાં ધરણા કયા
હતા.
..૨..

..૨..
વધુમાં

ી આઈ.કે. ડે એ જણા યું હતું કે, ભારતીય ઈિતહાસના ધરોહર એવા કેળવણીકાર અને

સમાજસુધારક

ી ઈ વરચંદ િવ ાસાગર કે જે મણે મિહલાઓના ઉ થાન માટે અનેક કાય કયા છે . આવા

મહાપુ ષના પૂતળાને તોડીને તૃણમૂલ ક ેસના કાયકરોએ પિ ચમ બંગાળની સં કૃિત પર વ ાઘાત કય છે . જે ને
પિ ચમ બંગાળની જનતા કદાપી માફ કરશે નિહ.
દેશ મહામં ી ી કે.સી.પટેલે જણા યું હતું કે, પિ ચમ બંગાળના મુ યમં ી અને તૃણમૂલ ક ેસના વડા
ી મમતા બેનર

અને તૃણમૂલ ક ેસના કાયકરોના આવા હીન કૃ યથી દેશના ઈિતહાસમાં કાળો અ યાય

લખાયો છે . જે ને દેશની જનતા કદી માફ કરશે નિહ. આવનારી ૨૩ મે, ૨૦૧૯ લોકસભાની પ રણામોમાં
તેમને તેનું થાન બતાવી દેશે.
આ ધરણા કાય મમાં અમદાવાદ મહાનગર ભાજપા અ ય

ી જગદીશ પંચાલ, મેયર

ીમતી

બીજલબેન પટેલ, ટે ડગ કિમટી ચેરમેન ી અમુલભાઈ ભ ટ સિહત શહેર સંગઠનના પદાિધકારી ીઓ,
ધારાસ ય ીઓ, બોડ/િનગમના ચેરમેન ીઓ, કોપ રેટર ીઓ તેમજ મોટી સં યામાં ભાજપાના કાયકરો
ઉપિ થત ર ા હતા.
( શાંત વાળા)
દેશ ક વીનર, મીડીયા િવભાગ

